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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od 28.03.2017 r. do 27.06.2017 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Od kwietnia do czerwca 2017 roku wydano 193 decyzje na zasiłki celowe, specjalne 
celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków, świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny i świadczenia wychowawcze. 
 
 2. W miesiącu czerwcu zakończono realizację zadania z zakresu dystrybucji 
artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020, Podprogram 2016. Program jest współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Z terenu naszej gminy z programu 
skorzystało 650 osób o najniższych dochodach, pobierający świadczenia z pomocy 
społecznej. Kolejny Podprogram 2017 dotyczący dystrybucji żywności będzie 
realizowany w okresie jesiennym. 
 
3. Trwa realizacja projektu partnerskiego pn.: „Dobry Zawód – Lepsze Życie” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. W ramach 
projektu 4 osoby odbywa 6 miesięczny staż – 3 osoby w domu pomocy społecznej i 1 
osoba w firmie budowlanej. 

Zadania oświatowe 

1. W dniach 19 – 21 kwietnia 2017 r. odbył się egzamin gimnazjalny, który składał się 
z 3 części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego. Gmina 
Gnojno zajęła 8 miejsce w powiecie buskim. 
 
2. 26 kwietnia 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów 
organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 
Wśród 24 laureatów konkursu humanistycznego znalazła się uczennica kl. VI Szkoły 
Podstawowej w Gnojnie – Anna Lelas, która uzyskała 5 wynik w województwie. 
 
3. W dniu 26 maja br. w Gimnazjum w Gnojnie odbył się IX Szkolny Dzień 
Europejski. Celem imprezy jest poznanie kultury, obyczajów i życia innych narodów, 
poszerzenie wiadomości o państwach europejskich oraz wspólna zabawa. W tym roku 
uczniowie zaprezentowali: Finlandię, Bułgarię, Rumunię, Portugalię, Słowenię, 
Belgię. 
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4. 1 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Raczycach uroczyście obchodzono 
Święto Rodziny połączone z Dniem Dziecka. Jednym z punktów programu był 
spektakl pt.: „Królewna Śnieżka, Krasnale i Elfy” w wykonaniu rodziców i dzieci. 
Były również rozgrywki sportowe, liczne konkursy z udziałem rodziców i wspólny 
poczęstunek. Biorący udział w tym przedsięwzięciu mieli jedyną i niepowtarzalną 
okazję skosztować baśniowego tortu.  
Ponadto w tym w dniu  w każdej szkole odbyły się imprezy rekreacyjno-sportowe.  
W najbliższym czasie zamierzamy zorganizować konkurs na najlepsze przedstawienie 
z cyklu: „Rodzice – Dzieciom”.  
 
5. W czerwcu wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów spełniających 
warunki określone w przepisach o systemie oświaty. Stypendium szkolne otrzymało 
125 uczniów na łączną kwotę 13 338 zł, natomiast 2 uczniów otrzymało zasiłki 
szkolne na kwotę 556 złotych.  
 
Inwestycje i przetargi 

 

1. Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 658 w 
miejscowości Gnojno”. Prace dobiegają końca. Do wykonania pozostały drobne 
roboty wykończeniowe. Zgodnie z umową prace mają być zakończone do 10 sierpnia 
2017 roku. Po wykonaniu robót i odebraniu inwestycji zostaną złożone wymagane 
dokumenty do Wojewody Świętokrzyskiego celem rozliczenia inwestycji. 
 
2. Rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Remont drogi 
gminnej położonej na dz. nr ew. 460/1 w miejscowości Janowice Poduszowskie od km 
0+000 do km 0+260”. Zadanie wykonywane w ramach środków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych.  Planowany termin zakończenia robót przypada na 10 sierpnia br. 
  
3. Realizowana jest przebudowa dróg gminnych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W bieżącym roku zaplanowano wykonanie 7 
odcinków. Do dnia dzisiejszego wykonana została „Przebudowa drogi gminnej 
położonej na dz. nr ew. 374 w miejscowości  Wola Bokrzycka”. „Przebudowa drogi 
gminnej położonej na dz. nr ew. 55, 624, 631 w msc. Poręba” i drogi Skadla – 
Januszowice jest w trakcie realizacji. Umowny termin wykonania robót - do 31 
października 2017 r.  
 
4. Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku oświaty w 
Janowicach Poduszowskich dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w 
systemie zaprojektuj i wybuduj.  Aby utworzenie placówki  „Senior +” było możliwe, 
należy w budynku przeprowadzić prace dostosowawcze zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz budynku oraz zadbać o jego odpowiednie wyposażenie. Projekt należy w 



3 

 

całości zrealizować do dnia 15.12.2017 roku. Zaplanowano, że z utworzonego Domu 
dziennego Senior + korzystać będzie 15 osób starszych. Intensywność dofinansowania 
to 80 % kosztów zadania. 
W dniu jutrzejszym, w Urzędzie Gminy w Gnojnie, zostanie podpisana umowa z 
Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie dofinansowania ww. zadania. 
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym spotkaniu zapraszam na godz. 12.30. 
 
5. Przeprowadzone zostało rozpoznanie rynku w celu wyłonienie Wykonawcy,  który 
przygotuje dokumentację niezbędną do aplikowania o środki w ramach Działania 3.1 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, tj. 
Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty 
parasolowe. Nabór wniosków trwa do 20 października 2017 r. Po przeprowadzeniu 
wstępnego rozpoznania okazało się, że jest ok. 200 chętnych do skorzystania z 
możliwości montażu instalacji „solarnych” do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 
lub instalacji fotowoltaicznych.  
 
6. Wniosek na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków” 
przeszedł pozytywnie weryfikację w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego. 
Dnia 22 czerwca 2017 r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy pomiędzy 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Gnojno.  
Będzie to jedna z największych i najdroższych inwestycji realizowanych w ostatnim 
czasie. Jej koszt opiewa na kwotę 4 milionów złotych, z czego na przebudowę 
oczyszczalni ścieków w Gnojnie zostanie przeznaczone około 850 tys. zł, natomiast na 
budowę sieci – ponad 2 miliony zł. 
W ramach projektu przewiduje się budowę około 8 km sieci i 120 przyłączy 
kanalizacyjnych. 
Jest to dla nas bardzo duże wyzwanie, ponieważ inwestycja ma być zrealizowana w 
ciągu 2 lat, w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
 

Różne 

1. 9 czerwca br. nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odtworzonego Krzyża 
Powstania Styczniowego w Wólce Bosowskiej. Tym samym oddano cześć wszystkim 
tym, którzy oddawali swoje życie za ojczyznę i tam zostali pochowani. Uroczystość, 
którą rozpoczęła polowa msza święta, miała podniosły charakter.  
Inicjatorami odtworzenia krzyża byli:  przewodniczący Rady Gminy Gnojno Stanisław 
Wcisło, wójt Zbigniew Janik, wikary parafii Gnojno ksiądz Marek Wesołowski i 
nadleśniczy Nadleśnictwa Chmielnik Roman Wróblewski. 
Uroczystego odsłonięcia krzyża dokonali: senator z ramienia PiS Jacek Włosowicz, 
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wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, Roman Wróblewski i Zbigniew 
Janik.  
Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością znamienici goście, reprezentujący różne 
instytucje, mieszkańcy gminy, kombatanci oraz młodzież szkolna. 
Bardzo dziękuję panu wicestaroście, radnym, sołtysom i wszystkim osobom, które 
wzięły udział w tej uroczystości. 
 
2. W dniu 30.06.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący 
sprzedaży 12 działek budowlanych położonych w miejscowości Gnojno. 
 
 3. W ramach  funduszu sołeckiego:  
- wykonano dokumentację na rozbudowę oświetlenia ulicznego w msc. Grabki Małe i  

Zawada, 
- zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw w Bugaju, 
- zakończono prace dotyczące wymiany podłogi w świetlicy wiejskiej w Wólce 
Bosowskiej, 
- trwa wywóz kruszywa na drogi gminne,  
- trwają prace dotyczące podziału prowadzącego do wydzielenia dwóch działek 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 667/5, 675/33, z których jedna będzie 
stanowiła drogę dojazdową.  
 
4.  Wójt Gminy Gnojno wydał 13 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
5. W okresie między sesjami odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 
 
 

 


